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DISPOZIJIE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campina,

in sedin{a ordinara, din data de 30 septembrie 2021

In temeiul art.l33, alin.(l), art.l34 si art.l96, alin.(l), lit."b" din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Primarul Municipiului Campina emite prezenta dispozi{ie.

Art.l. - Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Campina in sedin|a
ordinara pentru data de 30 septembrie 2021, orele 17,00, in sala mica a Casei
Tineretului Campina.

Art.2. - Proiectul ordinii de zi este prevazut in ANEXA, care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. - Secretarul General al Municipiului Campina va asigura procedurile de
convocare a Consiliului local in conditiile prevazute de lege, pentru sedinJa din data
de 30 septembrie 2021, orele 17,00.

Campina, 24 septembrie 2021

Nr. 561

- Alin

CONTRASEMNEAZA,
Secretar General,

' Moldoveanu^Iena



ANEXA
la Dispozitia nr.561/24 septembrie 2021

PRIMAR, v-- ,
Moldoveai/u Ioan AJin

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare din data de 30 septembrie 2021

1. Proiect de hotarare nr.l58/23 septembrie 2021 privind aprobarea
proiectului "Consolidarea capacitatii analitice a Municipiului Campina prin
cresterea transparentei, eticii si integritatii referitoare la prevenirea coruptiei",
Apelul de proiect POCA/924/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in
cadrul autoritatilor si institutiilor publice, Cererea de proiecte
CP15/2021 Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul
autoritatilor si institutiilor publice locale, precum si a cheltuielilor aferente.

- Initiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
2. Proiect de hotarare nr.l61/24 septembrie 2021 privind aprobarea

organizarii proiectului cultural-artistic "Campin^4rtelor" si a proiectului privind
promovarea sportului "Campina Sporturilor".

- IniJiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare nr.l55/20 septembrie 2021 privind modificarea

Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Social "Cantina de
ajutor social" Campina, Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Campina nr.34 din 30 martie 2017, modificata si completata.

- Inipator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
4. Proiect de hotarare nr.l48/07 septembrie 2021 privind solicitarea

Consiliului local al Municipiului Campina pentru trecerea terenului in suprafata
de 600,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 22600, situat Tn Municipiul Campina,
str.Petrolistului, f.nr., din domeniul public al statului si administrarea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agenfia de PIa{i si Intervenfie
pentru Agricultura - Centrul Jude{ean Prahova, in domeniul public al
Municipiului Campina.

- Ini^iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
5. Proiect de hotarare nr.l56/21 septembrie 2021 pentru modificarea si

completarea Anexei la H.C.L. nr.l03/30 iulie 2020 privind aprobarea
Regulamentului cuprinzand Normele referitoare la conditiile de executie a
lucrarilor tehnico - edilitare si refacerea infrastructurii, care se executa pe
domeniul public si privat al Municipiului Campina, modificata si completata
prin H.C.L. nr.l52/26 noiembrie 2020.

- Ini^iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
6. Proiect de hotarare nr.l54/20 septembrie 2021 privind acordarea

"Premiilor Municipiului Campina", in anul 2021, pentru elevii din unitatile de
inva{amant liceal din Municipiul Campina, anul scolar 2021-2022.

- Initiatori: d-nii Marcu Florin si Nica EmiI - Dan - Cristian - consilieri
locali.



7. Proiect de hotarare nr.l53/20 septembrie 2021 privind desemnarea
reprezentantilor ConsiliuIui Local al Municipiului Campina in Consiliile de
administratie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calita{ii din unitafile
de inva{amant preuniversitar din Municipiul Campina, pentru anul scoIar
2021-2022.

- Initiatori: membrii Comisiei de speciaIitate amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie si protec{ia mediului.

8. Proiect de hotarare nr.l60/24 septembrie 2021 pentru modificarea si
completarea Hotararii ConsiIiului Local al Municipiului Campina nr.70 din
28 aprilie 2021 privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara
a unor manifestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de
ConsiHul Local, in anul 2021.

- Initiatori: d-nii Davidescu Florin-Liviu, Briciu Liviu Mihai si Duran
Andrei - consilieri locali.

9. Proiect de hotarare nr.l57/23 septembrie 2021 privind infiintarea de locuri
de parcare pentru biciclete, trotinete electrice, scutere si motociclete in unitatile
de tnvatamant, aflate in proprietatea Municipiului Campina, la sediul Primariei
si al institutiilor din subordinea ConsiIiului Local Campina, precum si in alte
locuri publice din Municipiul Campina.

- Initiator dl. Anghelescu Marius - consilier local.
10. Intrebari, interpelari, diverse.

INTOCMIT

Nume, prenume

' Moldoveanu Elena

Functia publica
Secretar General

Municipiul Campina

Semnjitura

^
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